
تحت تأثير السياقةمعاينة حالة 

.الكحول أو األدوية أو مواد مخدرة

:عرض تحت عنوان

:مقدم من طرف األستاذ

محمد أنيس

الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف ببني مالل



المتعلق بمدونة السير يعتبر ترجمة واقعية للخطة 52-05: القانون رقم-

ذ اإلستراتيجية المندمجة االستعجالية للسالمة الطرقية التي انطلقت من

.2004سنة 

غالبية حوادث السير تعود أساسا إلى السرعة المفرطة، وللرعونة المبالغ -

.فيها من طرف السائقين

800يبلغ معدل حوادث السير التي يرتكبها السائقون في حالة سكر -

.حادثة كل سنة

، وارتفع هذا 2003سائق في حالة سكر تسبب في حادثة سير سنة 780-

977تورط 2005، وفي سنة 2004شخص  سنة 800العدد ليبلغ 

.سائق في حوادث السير

:ةـــمقدم



نسبة مهمة من حوادث السير تعود إلى تولي السائقين قيادة 

مركباتهم وهم في حالة سكر أو تخدير

:مقدمة

هافالمشرع اعتبر السياقة في الحالتين المذكورتين جريمة قائمة بذات



:  الفصل األول

جنحة السياقة في حالة سكر أو في حالة تخدير

.أو أدوية محظورة



خمسةمنوبغرامةواحدةسنةإلىأشهر(06)أشهرستةمنبالحبسيعاقب"

كلفقطالعقوبتينهاتينبإحدىأو(10.000)درهمآالفعشرةإلى(5000)آالف

حالةفيوجودهمعبين،سكرعالماتعليهتظهرتكنلمولومركبة،يسوقشخص

فياإلدارة،تحددهاالكحول،مننسبةوجودهمنيثبتالكحولتأثيرتحتأوسكر،

معمحركذاتمركبةيسوقأودمه،فيوجودهامنأوالسائقفممنالمنبعثالهواء

.تناولهابعدالسياقةتحظرالتياألدويةبعضأوالمخدرةالموادتأثيرتحتوجوده

.واحدةوسنةأشهر06بينتتراوحلمدةالسياقةرخصةبتوقيفالمحكمةتأمر

.الضعفإلىالسياقةرخصةتوقيفومدةالمذكورتانالعقوبتانترفعالعودحالةفي

صدورخلتاريالتاليةسنواتخمسداخلالمخالفةيرتكبالذيالشخصالعودحالةفييوجد

.مماثلةأفعالأجلمنبه،المقضيالشيءقوةمكتسبقضائيمقرر

."المتعلمالسائقيرافقمكونكلعلىالمادةهذهأحكامتسري

:من مدونة السير 183ادةـــالم



خديرمبررات تجريم سلوك السياقة في حالتي السكر والت: أوال:



:المبرر الديني-أ

 تعالى ويقول هللا تبارك:
جس من  يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر واألنصاب واألزالم ر " 

يطان أن يوقع  عمل الشيطان ف اجتنبوه لعلكم تف لحون، إنما يريد الش
ن ذكر اهلل  بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ع

(.90/91: المائدة) ."وعن الصالة فهل أنتهم منتهون



:المبررات االقتصادية واالجتماعية-ب

دوية السائق المتأثر بالمشروبات الكحولية وبالمخدرات واأل-

ات المحظور تناولها، يكون عاجزا عن التركيز في الوضعي

.الخطيرة

ثر السائق الذي يكون في حالة غير طبيعية يكون مؤهال أك-

تشوهات الرتكاب حوادث سير بدنية بشعة تنجم عنها وفيات و

.وعاهات مستديمة

يم ال يمكن تصور وقوع حادثة سير بدون خسائر مادية تق-

:اقتصاديا

رةفالخسائر  التي تخلفها حوادث السير تمس األس.

ر على تلحق إصابات بدنية تسبب نسبة من العجز تؤث

صاحبها



دراسة الجنحة من الناحية القانونية: ثانيا:



من المدونة أن المشرع أفرد 183الظاهر من مضمن المادة -

ل من عقوبة اختيارية بين الحبس النافذ والغرامة في حق ك

لم يصل ثبت تورطه في سياقة مركبة في حالة سكر حتى ولو

.إلى حد الثمالة

في السائق حسب المادة المذكورة يتعرض للعقاب سواء كان-

.حالة سكر خفيف أو في حالة سكر طافح

مدة أضاف عقوبة إلزامية تهم سحب رخصة السياقة لالمشرع -

من كما نص صراحة على الرفع. بين ستة أشهر وسنة واحدة

12ي من أ-العقوبتين المذكورتين إلى الضعف في حالة العود 

وتسحب رخصة . درهم20.000إلى 10.000شهرا إلى سنتين أو بغرامة من 

.السياقة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين



:معاينة حالة السياقة تحت تأثير الكحول-أ

فين إلثبات المخالفة المذكورة ال بد من معاينتها من طرف األعوان المكل-

.بذلك

مهامهم في فقرتها الثانية أن األعوان المكلفون يقومون ب191المادة تنص-

ون وينجز. أساس معلومات الكترونيةأو المعاينة على بالعين المجردة

المادة محاضر في الموضوع تراعى فيها الشكليات المنصوص عليها في

.من قانون المسطرة الجنائية24

كلف وحسب مقتضيات الفقرة الخامسة من نفس الفصل فإن العون الم-

عال المشار بمعاينة المخالفة عليه تطبيق اإلجراءات الرامية إلى إثبات األف

من هذا القانون عندما تبرر 214و213، 208، 207: إليها في المواد

.حالة السائق ذلك



:معاينة حالة السياقة تحت تأثير الكحول-أ

:207المادة -

ي جهاز لنفس بواسطة النفخ فلرائزحددت األشخاص الموكل إليهم فرض 

علق األمر و يتعن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحولالكشف 

:بــ

ضباط الشرطة القضائية:

.بتعليمات من وكيل الملك-1

.بمبادرة منهم أي بصفة تلقائية-2

األعوان محرري المحاضر:

.و تحت مسؤوليتهمبأمر من ضباط الشرطة القضائية-1



:معاينة حالة السياقة تحت تأثير الكحول-أ

:207المادة -

:للنفسرائزاالذين يفرض عليهم األشخاص

.كل من يفترض ارتكابه حادثة سير-1

.المشارك في حدوثها-2

.ضحية حادثة سير-3

.السياقةمدربي -4

أية عالمة على وجود أي شخص يسوق مركبة حتى في حالة عدم -5

.السكر البين

.سائق مركبة ارتكب مخالفة-6



:معاينة حالة السياقة تحت تأثير الكحول-أ

:208المادة -

ة إلى إثبات القضائية القيام بالتحققات الهادفالشرطة أعوان وخولت لضباط 

:الحالة الكحولية لدى المعني باألمر في حالتين

مر نسبة من الكحول في نفس المعني باألوجودحالة افتراض-1

.تحددها اإلدارة

.للرائزحالة رفض المعني باألمر الخضوع -2



:تحت تأثير الكحولالسياقةمعاينة حالة -أ

:209المادة -

:ذلكو208المشار إليها في الفصل التحققاتبهاتحدد الكيفية التي تنجز 

عن طريق التحاليل .-أ

الفحوصات الطبية السريرية أو البيولوجية .-ب

هواء جهاز يمكن من تحديد تركز الكحول من خالل تحليل الاسطةوب-ت

.المنبعث من الفم



:تحت تأثير الكحولالسياقةمعاينة حالة -أ

:210المادة -

ليل اق التحعن طريالتحققاتتشير إلى ضرورة االحتفاظ بعينة من نتيجة 

الفحوصات الطبية السريرية أو البيولوجيةو

:211المادة -

مذكورة الالتحققاتتتحدث عن إمكانية القيام بمراقبة ثانية بعد إنجاز 

.بواسطة جهاز تحديد تركز الكحول

.قتهوتجري هذه المراقبة بقوة القانون إذا طلبها المعني باألمر تحت نف



:تحت تأثير الكحولالسياقةمعاينة حالة -أ

:212المادة -

لهادفة إلى ابالتحققاتأعوان الشرطة القضائية وتشير إلى قيام الضباط 

–سريرية)الفحوصات الطبية وإثبات الحالة الكحولية بواسطة التحاليل 

:في حالة( بيولوجية

 من ثبت ماستحالة خضوع المعني باألمر للرائز بسبب عجز بدني

.طرف طبيب



:معاينة حالة السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية محظورة-ب

:213المادة -

هم في يأمر ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بإخضاع األشخاص المشار إلي

وا للتأكد من تناولهم مواد مخدرة أو استعملالختبارات الكشف207المادة 

.  أدوية يحظر استعمالها وفق الئحة األدوية التي تحددها اإلدارة



:مواد مخدرة أو أدويةمعاينة حالة السياقة تحت تأثير -ب

:214المادة -

تمثل في تتحققاتأعوان الشرطة القضائية  يعملون على إجراء والضباط 

الشخص تناولالثبات( بيولوجية–سريرية)تحاليل أو فحوصات طبية 

:مواد مخدرة أو أدوية في األحوال التالية

إذا تبين أن اختبارات الكشف إيجابية.

إذا رفض المعني باألمر الخضوع لالختبارات.

 عليه الخضوع لهايستحيل إذا كان في حالة.



:مواد مخدرة أو أدويةمعاينة حالة السياقة تحت تأثير -ب

:215المادة -

ات أو التحاليل المتحدث عنها في حالة السكر أو في حالة تناول المخدر

.داخل أجل ال يتعدى نفس اليومبهاأدوية يتعين القيام 



:  الثانيالفصل 

جنحة السياقة في حالة سكر وفي حالة تخدير

.كظرفي تشديد



الناتجة عن حادثة سيرالعمديةجنحة الجروح غير : أوال:



:الناتجة عن حادثة سير العمديةجنحة الجروح غير -أ

:167المادة -

حا غير كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير جرو

يوما 21أو مرضا وترتب عنها عجز بدني مؤقت عن العمل يفوق عمدية

درهم إلى 1200يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من 

.درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين6000

ت غير أنه إذا كان مرتكب الحادثة في حالة سكر أو في حالة تخدير أو تح

لضعفتأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها ترفع العقوبة أعاله إلى ا



:الناتجة عن حادثة سير العمديةجنحة الجروح غير -أ

:168المادة -

الذين ثبت تناولهم 167مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في المادة كل

ون يتعرضللكحول أو المخدرات أو األدوية المحظورة في السياقة، فإنهم

:167العقوبة المذكورة في الفصل إلى إضافة للعقوبات التالية 

أشهر إلى سنة، مع إلزامية الخضوع 06توقيف رخصة السياقة  من -

.  ةالطرقيعلى نفقتهم لتكوين خاص في التربية على السالمة 

.من القانون الجنائي48نشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل -

.نقط من رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة06خصم -



في حادثة السير الناجم عنها عاهة مستديمة: ثانيا:



:حادثة السير الناجم عنها عاهة مستديمة-ب

:169المادة -

وح أو إصابة كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير في جر

أو مرض ترتبت عليه عاهة مستديمة يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين 10.000إلى 2400سنتين وبغرامة من 

.فقط

كر أو وترفع العقوبة إلى الضعف إذا ثبت أن مرتكب الحادثة كان في حالة س

في حالة تخدير أو متناوال لألدوية المحظورة في السياقة



:حادثة السير الناجم عنها عاهة مستديمة-ب

:169المادة -

والذين تثبت 169الحادثة المنصوص عليها في المادة مرتكبواويتعرض 

ياقة في حقهم حالة السكر أو التخدير أو تناول األدوية المحظورة في الس

:إلى

إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على •

من 2الفقرة ) رخصة جديدة خالل مدة تمتد من سنة إلى سنتين 

(.170الفصل 

سالمة يخضعون لزوما وعلى نفقتهم لتكوين خاص في التربية وال•

، (170: من الفصل3الفقرة ) الطرقية

كم  المشار يتعرضون للعقوبة اإلضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الح•

.من القانون الجنائي أو هما معا48إليه في الفصل 



رالناتج عن حادثة سيالعمديفي حالة القتل غير : ثالثا:



:الناتج عن حادثة سير العمديحالة القتل غير -ج

:172المادة -

س من عن حادثة سير نتجت عنها وفاة فإنه يعاقب بالحبمسؤولكل سائق 

.درهم30.000إلى 7500ثالثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 

كر أو وترفع العقوبة إلى الضعف إذا ثبت أن مرتكب الحادثة كان في حالة س

في حالة تخدير أو متناوال لألدوية المحظورة في السياقة



:الناتج عن حادثة سير العمديحالة القتل غير -ج

:172المادة -

وتلغى رخصة السياقة  مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على •

من 2الفقرة .) رخصة جديدة خالل مدة من سنتين إلى أربع سنوات

(.172الفصل 

سالمة كما يخضع لزوما على نفقته لتكوين خاص في التربية على ال•

(.173: من الفصل3الفقرة ) الطرقية

م المشار إليه أيضا العقوبة اإلضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكوتطاله•

من القانون الجنائي أو هما معا48في الفصل 



السياقة تحت تأثير المؤثرات العقلية المذكورة مجرمة أصال حسب

.من المدونة183مقتضيات المادة 

ي نصوص المدونة تهدف إلى تحقيق تراجع مهم في حوادث السير الت

.شبهت بالحرب التي تحصد عددا هائال  من األرواح

مادية وتطبيق مقتضياتها على الوجه المطلوب يتطلب رصد اعتمادات

.مهمة وتأهيل العنصر البشري الساهر على التطبيق العملي لها

:خــالصـــــة


